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Sommar i Immeln 
I skrivande stund smattrar en av sommarens 
många regnskurar mot fönsterrutan. Att sitta 
inne framför datorn är då ganska ombonat 
och skönt. Sommarens Byablad kommer av 
olika anledningar ut lite senare än vad som 
var tänkt, men bättre sent än aldrig!  
I detta sommarnummer försöker vi reda ut 
begreppen vad gäller rollerna för 
Bygdeföreningen och det nybildade bolaget 
”Turism & Service i Immeln AB”.  
Det handlar förstås också om sommarens 
höjdpunkt – Musik vid Immeln! 
 

Starkt artistprogram 
Arbetet med årets Musik vid Immeln är i full 
gång. 
I år har vi lyckats få hit två riktiga dragplåster, 
nämligen Monia Sjöström och Mats 
Ronander. Monia är ju från trakten men 
också rikskänd efter sin medverkan i 
melodifestivalen och framgångar med sina 
senaste CD-skivor. 
Mats Ronander har i många år varit en av 
våra mest framstående rockgitarrister. Han är 
även duktig sångare och låtskrivare. En 
poäng är att Mats faktiskt skrivit titellåten på 
Monias senaste CD “Söderns Hjärtas Ros”. 
Som vanligt ramar vi in Musik vid Immeln 
med vår populära Hantverksmarknad. 
På sista sidan i detta blad hittar du hela 
programmet. Ytterligare information finns 
förstås på www.immeln.nu. 
Även byabladsredaktören kan, per telefon 
eller mail, svara på frågor kring 
arrangemanget. 
 

Lycka till Anna! 
I kiosken vid badplatsen hittar du i år 
”Jummagubbes Konstcafe” som drivs av 
Anna Hennig. Där kan du som vanligt köpa 
glass, tidningar m.m. men också njuta av 
t.ex. en kopp kaffe med tillbehör.  
Du kan även beställa frukostbullar för 
avhämtning. Ring då 96355 innan 8.30. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det går också bra att ringa och beställa 
frukost i kaféet.  
Kaféet är öppet dagligen mellan 9 och 20.  
Byabladet önskar Anna lycka till med 
verksamheten!  
 

Bålet regnade inte bort! 
Sällan har det väl regnat så mycket någon 
Valborgsmässoafton. Trots detta var det 
ganska många som samlades för att värma 
sig vid årets majbrasa. Kören sjöng och 
friluftsprofilen Olle Hjelm prisade den vackra 
naturen kring Immeln. 
Fyrverkeriet var det ståtligaste vi sett och 
sponsrades liksom i fjol av GEBI Cykel och 
Motor i Knislinge. Ett stort tack  till Er! 
Tack också alla ni som rodde detta våta 
arrangemang i land! 
 

Nytt bolag i Immeln 
Ett nytt bolag, ”Turism & Service i Immeln 
AB” har i vår bildats av några familjer i 
bygden.  
Informationen kring bolaget har dröjt, mest 
p.g.a. att man velat vänta med detta tills 
kommunen tagit ställning till vilken roll den vill 
spela i framtiden och vilka avtal den vill sluta 
med bolaget. 
Det är fullt förståeligt att denna 
bolagsbildning väcker frågor och funderingar. 
Vad är syftet med detta bolag? Vilken roll 
spelar Bygdeföreningen och var kommer 
Framtidsgruppen in?  Kan alla som vill teckna 
aktier? Osv.  
På nästa uppslag försöker vederbörande 
reda ut alla begrepp. Det är viktigt att vi alla i 
bygden är informerade om vad som händer 
så att vi tillsammans kan jobba för att få det 
så bra som möjligt, både när det gäller vår  
egen miljö och hur vi skall ta hand om de 
turister som vill komma hit.  
Om ni efter läsningen har fler frågor så ta 
kontakt med någon av kontaktpersonerna. 
(Se nästa sida!) 



 
Bygdeföreningen -  Framtidsgruppen - 

Turism & Service i Immeln AB
 
 
Det tycks råda en del oklarheter bland 
byborna om vilka roller bygdeföreningen, 
framtidsgruppen samt Turism & Service i 
Immeln AB har, därför vill vi här reda ut 
begreppen. 
 
Framtidsgruppen är en sektion inom 
Bygdeföreningen. Andra sektioner är t.ex. 
Musik vid Immeln, Bygdegården, Stenrundan 
och stenmuseet, höstfesten, valborgsfirandet 
m.m.  
Allt arbete inom bygdeföreningen sker helt 
ideellt och vi välkomnar med glädje flera 
intresserade som är villiga till frivilliga 
insatser. 
Framtidsgruppen är resultatet av den enkät vi 
gjorde i byn för att ta reda på vilka frågor som 
var mest angelägna för byborna. 
Ett av framtidsgruppens syften har varit att 
medverka till att ta fram en fördjupad 
detaljplan över Immeln. Det innebär att 
politiker och tjänstemän beslutar om vad i 
tätorten som skall användas till vad. 
Exempelvis att ett området skall bebyggas 
med industri, ett område skall bli strövområde 
etc. 
Här ansåg framtidsgruppen att det var viktigt 
att immelnbornas intressen kom fram. 
Gruppen arbetade fram idéer, som sedan 
presenterades för immelnborna, dels i 
Byabladet, dels på stormöten där förslagen 
diskuterades. Ett av förslagen fastställdes 
och presenterades för kommunen, där det 
blev mycket väl mottaget. 
Det var en klar fördel för politikerna att få ett 
förslag som tagits fram enligt bybornas 
önskemål. 
Att inte varje invånare ställer sig bakom  
alla idéer kan man förstå och ha respekt  
för. Alla bybor har vid flera tillfällen beretts 
möjlighet att komma med synpunkter. Innan 
detaljplanen fastställs kommer det att ges 
ytterligare tillfällen att yttra sig över den.                                                  
 
Framtidsgruppen har inga egna pengar. 
Framtidsgruppen står för visioner. Hur 
visionerna skall finansieras har gruppen inte  
tagit ställning till. Kommunen kommer att stå  
för vissa bitar  som vatten, avlopp, vägar, 
men förmodligen inte för byggandet av 
sjöbodar, byabastu mm. 
 
 
 
 

 
 
Kommunen kommer inte att sälja mark till 
privata intressenter runt hamnområdet,  
eventuella byggnader som uppförs kommer 
att stå på ofri grund. 
 
Framtidsgruppens förslag till detaljplan 
kommer att anslås i kiosken. 
 
Turism & Service i Immeln AB. 
Om visionen med utgrävd kanal, sjöbodar, 
m.m. blir verklighet, kommer Immeln att bli ett 
attraktivt objekt att satsa pengar i och att 
exploatera. 
Här finns en uppenbar risk att 
intressen/företag utifrån exploaterar området 
på ett negativt sätt.  
Vi anser att det i första hand är människorna 
som bor i området som skall ha inflytande 
över sin närmiljö. Av den anledningen 
bildades aktiebolaget  Turism & Service i 
Immeln, där alla som bor i området kommer 
att erbjudas köpa andelar. 
Det är på sin plats att påpeka att huvudsyftet 
inte är att tjäna stora pengar på 
verksamheten. Eventuell vinst återinvesteras 
till största delen i, för immelnborna, 
angelägna projekt. 
 
Bolaget har ännu inte kunnat gå ut med 
intresseförfrågan eller öppnat möjlighet för 
byborna att köpa aktier, beroende på att det 
fortfarande råder oklarheter beträffande avtal 
och huruvida kommunen kommer att 
förverkliga de presenterade planerna eller ej. 
  
Om allt går som planerat hoppas bolaget på 
att komma ut med en intresseanmälan för att 
teckna aktier i höst. 
 
Kiosken, vandrarhemmet och campingen. 
Den förre arrendatorn, Bengt-Olle Persson, 
klargjorde för kommunen att han inte hade för 
avsikt att förlänga sitt kontrakt med 
kommunen avseende camping, vandrarhem 
och kiosk. Förhandlingar mellan kommunen,  
Bengt-Olle och Turism & Service gjordes och 
ett delavtal slöts. Sedan mitten av april och 
fram till årets slut har Turism & Service, enligt 
delavtalet, ansvar för camping, vandrarhem, 
kiosk, båthamn och  skötsel av gräsytor. 
 
 
 
 
 



 
Bygdeföreningen 
Bygdeföreningen verkar som tidigare, står för 
sina traditionella arrangemang, sköter 
uthyrning och underhåll av Bygdegården, 
stenmuseet, Stenrundan m.m.. 
Bygdeföreningen har köpt en aktiepost i 
Turism & Service och har en adjungerad 
plats i styrelsen d.v.s. har full insyn, men 
medverkar inte aktivt i bolaget. 
Bygdeföreningens och bolagets intressen 
sammanfaller i ambitionen att verka för 
Immelns bästa. 
 
Bygdeföreningens styrelse 
Framtidsgruppen 
Turism &Service i Immeln AB 
 
 

Vem är vem? 
Följande personer sitter i de olika grupperna. 
De understrukna personerna är 
kontaktpersoner för dig som har frågor och 
synpunkter. 
 
Bygdeföreningens styrelse: 
Yngve Olsson  96301 
Lars-Ove Larsson 
Ingela Svensson 
Jan-Olof Josterud 
Anna Sjöblom 
Suppleanter: 
Roger Dehlén 
Michi Nardus  
Jerker Edfast 
 
Framtidsgruppen 
Aktiva just nu är: 
Lars-Ove Larsson  96045  
Jerker Edfast 
Lennart Ruder 
Kerstin Seugling 
Jan Eriksson   
Ron Pearson,  
Alf Svensson  
 
Styrelsen för Turism & Service i Immeln 
AB: 
Lennart Ruder (ordf)   96461 
Paul Seugling (vd)  96120  
Roger Nilsson 
Rickard Edfast 
Mats Hennig 
Yngve Olsson (Adjungerad för bygdeför.) 
Suppleant: 
Ingemar Nilsson 
 
 
 
 
 

 

Immelnbo! 
Just i skrivande stund kom beviset på att 
detaljplanearbetet i kommunen är i full 
gång! 
Alla närboende har med post fått ett 
omfattande material att ta ställning till. 
 
För att alla skall kunna ta del av 
materialet och ge sina synpunkter 
finns det fr.o.m. nu  anslaget i kiosken 
och dessutom utlagt på www.immeln.nu.  
 
• Nu kan du ta del i processen 
• Nu kan du påverka 
• Nu kan du agera 
• Nu kan du engagera dig 
• Nu har du fram till den 21 augusti 

på dig att komma med synpunkter 

 

 
UNG I IMMELN! 

Hjälp oss att göra Immeln 
bättre! 

Alla barn och ungdomar är välkomna 
till ett möte om Immelns framtid för 

unga. 
Vi samlas i kiosken 

söndagen den 6 juli 
kl 13.00. 

 
Anmäl dig till mötet snarast möjligt! 

Lista finns i kiosken. 
 

Ron Pearson 

 
 
Bygdeföreningens hemsida 
är på gång! 
Bygdeföreningens hemsida finns nu utlagd 
på www.immeln.nu. Sidan är fortfarande 
under konstruktion och vi vill gärna ha 
synpunkter och förslag. Hör i så fall av dig till 
Ingela Svensson (96309).  
 
 
 
 



Artistprogram: 

Förutom musiken: 

Biljetter: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Vuxna: 120 kr 
Skolungdom: 25 kr 
Barn under 7 år: Fritt inträde 
Biljetter säljs endast vid entrén. (Inget förköp) 
  
FRI PARKERING NÄRA! 
Den vackra utsikten bjuder vi på men du får ta med egen filt eller stol att sitta 
på. 
 
Mer information finns på www.immeln.nu 
 
VÄLKOMMEN! 
Immelns Bygdeförening 
 

 
 
 
 
Konferencier: Mats Svensson  
(OBS! Hålltiderna i programmet är cirkatider!)   

         

• Buskul med Clownen Trixie (13.30) 
En föreställning med inslag av cirkus framförd av ”Teatro Pajazzo”.  
För alla barn  mellan 3 och 100 år!  (Arr: Östra Göinge Riksteaterförening.) 
 

• Julia Binnergård och Pelle Westin (14.15) 
Skön sång till piano. Smakar mycket sommar!  

 

• Bandet Dönaberga (15.00) 
Som vanligt bjuder de på gästartister - två av bygdens egna stjärnor, nämligen  
Ellen Hennig och Hannah Svensson-Blixt.   
 

• MONIA SJÖSTRÖM med band (16.00) 
Vår nya schlagerstjärna. Har kommit med en uppmärksamad CD i år:  
“Söderns Hjärtas Ros”. Mats Ronander skrev titellåten! 
 

• MATS RONANDER (17.00) 
Behöver väl egentligen ingen presentation. 
Är en av våra allra största inom rock, pop och bluesfacket med en enorm repertoar!  
Bered er på en högtidsstund!                                            
    
 
 

 

• Vår traditionella HANTVERKSMARKNAD 
För många är hantverksmarknaden lika viktig som musiken. Här hittar du bara  
genuint hantverk av hög kvalitet. Kom i god tid så du hinner med en sväng bland 
marknadsstånden eller ta en runda medan vi riggar om på scenen. 
 

• Serveringstält 
 

Vi kan nu presentera hela 
programmet 

 för årets stora musikfest: 
MUSIK VID IMMELN 2003 

  i Immelns båthamn  
Lördagen den  

9 augusti. 
Entrén och Hantverksmarknaden 

öppnar kl. 13.00 



 
 

 
 


